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Das Leben ist zurn Tode nicht erkoren 
Holderlin 

L'anilisi de la mort realitzat per Martin Hei- 
degger a Sein undZeit  ha estar fonamental per 
als posteriors estudis de  cara a establir un «sentit 
de la mort». corn volia Max Scheler. 

Heidegger ubica la seva anilisi en el capítol 
primer de  la secció segona titulada: Da.rein und 
Zeitlichheit ' . 

El Dasein ha quedat perfectament definir corn 
a carencia. mancament. atotalitat: «Mentre el 
Da.cein és un ens, no ha assolit mai la seva totali- 
tat»?. 

El Da.rein, o la realitat humana -com deia G.  
Marcel- no podri ser mai el1 mateix, sera sem- 
pre un cercle que no podri tancar-se. «El Dasein 
és una fuga perpetua vers les seves possibilitats: 
corre vers un possible que no és altra cosa que el1 
mateix i que ,  corn a tal, és necessiriament im- 
possible d'assolir. És, per essencia. I'ésser que 
mai no pot ser el1 mate ix~ ' .  Perque. precisa- 
ment.  quan assoleixi aquesta totalitat, quan arri- 
bi a ésser Ganz.rein. perdri la seva condició 
d'ésser-en-el-món: «Quan l'assoleix (la totalitat) 
perd, al mateix temps. la seva condició d'ésser- 
en-el-món. Com a en.r ja no és possible tenir ex- 
periencia d 'e l l» ' .  

Al voltant de la categoriá de  Sein-zum-Tode 
tornen a sortir les diverses determinacions fona- 
mentals del Da.rezi que Heidegger havia analit- 
zar en els capítols anteriors. El punt de partida és 
entendre la mort des de  la vida i .  ja que I'exis- 
tencia humana és Mit-.reiní, cal analitzar-la des 
del punt de vista dels altres. «El Dasein por tenir 
una experiencia de  la mort. donat que és essen- 
cialment un ésser-amb-els-altres (Mit.iein mz't 
Anderen)),". 

1 ,  corn d i r i  Heidegger més endavant, la mort 
seri experimentada corn una perdua, pero una 
perdua dels supervivents. Ara bé. el punt iilgid 
de  I'anilisi del Sein-zum-Tode arriba en el mo- 
ment de veure la relació d'aquest amb  aquel1 Al- 
tre massificador i destructor de  la individualitat 
del Dasein: el Man (I 'Hom).  

Si en la primera secció de  Sein undZeit veiem 
corn el Dasein queia derrotat sota la dictadura 
del Man, amb la mort el Dasein tornara a ésser 
el1 mateix, seri ,  per fi, alliberat del Man. Tot era 

col.lectivament. pero la mort. tanmateix, seri 
individual: «Keiner kann dem Anderen .ceh 
Sterben abnehmenjj'. 

Heidegger no entén la mort corn a quelcom 
gratuit que s'apareix de  sobte al Da.ieh, sinó 
corn allo que pertany a I'estructura mateixa del 
seu ésser. Aquesta concepció de la mort la tro- 
bem ja formulada per Max Scheler: «La mori no 
és un simple component empíric de la r-iostra ex- 
periencia. sinó que pertany a I'essencia de I'ex- 
periencia de  rota vida. i també de la nostra, de 
tal manera que té la direcció vers la mort. ( .  . . )  
No és un marc que s'afegeix casualment a la 
imatge de  processos psíquics o fisiologics a'illats. 
sinó un marc que forma part del mateix quadre 
sense el qual aquest no seria ja la imatge d 'una  
vida)P. 

Per a Heidegger també el Dasein té en el1 ma- 
teix -implícitament- la necessitat de morir. 
Seria impossible I'existencia sense la destrucció. 
la vida sense la mort. Són imprescindibles els 
contraris perque puguem parlar de realirat. «La 
situació de moment en aquesta lluita determina 
tota I'indole de I'home corn a Da.rein. és a dir. 
corn a comprensió de  I'ésser amb visió de la 
mort. de I'home corn a ésser que comensa a mo- 
r i r  quan comenca a viure i que no por tenir la vi- 
da sense el morir ni la forqa que el manté sense la 
forqa que el destrueix i el desfi»". 

Quan apareix la certesa de  la mort sorgiri de 
sobte l'angoixa. (El concepte d'Angst sera de-  
senvolupada en profunditat en la conferencia 
Was ist Metaphysik? a proposit del tema del no- 
res. ) 

Precisament perque la certesa de  la mort resul- 
ta angoixant per el Dasein, aquest cercara el re- 
fugi de  la impersonalitat: el Man. La mort -en 
la nostra societat- ha esdevingut tabú,  quelcom 
de  morbós que cal oblidar. 

És molt important de tenir sempre present el 
fet que I'analítica del Dasein que realitza Hei- 
degger es redueix a la realitat humana que es 
mou en la societat occidental. La vivencia de  la 
mort en els pobles primitius escaparia del tot a 
aquesta a n i l i ~ i ' ~ ' .  

El Man, deiem, elimina la certesa de la mort 








